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MATRIZ DE OBJETIVOS E CONTEÚDOS 

Material permitido: caneta preta ou azul.     

Não é permitido o uso de marcador ou lápis corretor, nem quaisquer tipos de dicionários. 

Duração da prova: 60 minutos  (versão 1 e 2)    
 

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRUTURA COTAÇÃO CRITÉRIOS GERAIS DE CORREÇÃO 

 

 Aplicar 

vocabulário de 

forma 

contextualizada; 

 

 Selecionar e 

extrair 

informação 

relevante; 

 

 Compreender 

um enunciado 

escrito; 

 

 Aplicar 

conhecimentos 

gramaticais; 

 

 Produzir um 

texto escrito. 

TOPIC: 

 

Module 2: Our 

World 

- Our planet at risk 

- Environment and 

ethics 

- Eco-friendly 

lifestyles 

 

LANGUAGE: 

 
 Verb tenses 
 Linking words and 

phrases 
 Order of 

attributive 

adjectives 
 Relative clauses 
 Infinitive/ Gerund 

 

 

A. Vocabulário / Léxico 
 

- Aplicação e utilização de 

vocabulário em diferentes 

contextos. 

 

B. Leitura / Interpretação / 

Funcionamento da Língua 
 

- Identificação de informação  

específica no texto 

- Exercício de sinónimos e  

antónimos 

- Exercício de referentes 

- Exercício de escolha 

múltipla (interpretação textual) 

- Exercício de escolha 

múltipla (itens gramaticais) 

 
 
C. Produção de texto 
 
- Redação de um pequeno 
(80-100 palavras) 
 

 

Activity A 

 

A. 8 x 2p. = 16 pts. 

B.10 x 2p. = 20 pts. 

C. 4 x 3p. = 12pts. 

 

Activity B 

 

A. 4 x 4p. = 16pts. 

B. 10x1.5p. = 15pts. 

C. 3 x 2p. = 6 pts. 

D. 5 x 7 p. = 35pts. 

E. 15 x3p. = 45pts. 

 

 

 

 

 

Activity C 

 

   35 pts. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente 

identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

Nos itens de escolha múltipla qualquer resposta indicada 

de forma equívoca, por exemplo, fornecendo mais 

respostas do que a(s) solicitada(s), é classificada com 

zero pontos. Se o aluno assinalar mais do que uma opção 

será atribuída a classificação de zero pontos, ainda que 

uma das opções assinaladas seja a correta. Não há lugar a 

classificações intermédias. 

 

Nos itens de resposta aberta é atribuída a classificação 

zero a respostas que não correspondam ao solicitado, 

independentemente da qualidade linguística do texto 

produzido. São fatores de desvalorização: o desrespeito 

pelas normas gramaticais, erros de ortografia e o vazio de 

conteúdo.  

 

Produção de texto 

Adequação ao tema; Organização; Correção linguística; 

Riqueza vocabular. 

A não observância dos limites de palavras a utilizar estará 

sujeita a penalização bem como a elaboração da resposta 

com base na cópia exclusiva do texto (quando não 

solicitada). 
 


